
LT PTLV PLGB EEFR NLDEGRPLIIDIPLAADI JUHISEDET
KÖÖGIMÖÖBLI ETTEVALMISTAMINE
• Pliidiplaat tuleb paigutada töötasapinda, mille 

minimaalne paksus on 20 mm ja maksimaalne 
paksus 50 mm.

• Pliidiplaadi ja ahju vahele ei tohi jääda midagi 
(nt juhtmeid, isolatsioonimaterjali vms).

• Kõrvalasuv püstik tuleb paigaldada vähemalt 100 mm 
kaugusele pliidiplaadi servast.

• Kubu õige vertikaalse kauguse pliidiplaadist leiate 
kubu kasutusjuhendist. 

Enne kasutamist eemaldage:
- pliidiplaadile kleepunud liimijäägid;
- kontrollige, ega pliidiplaat pole transpordil viga 

saanud. 
Kahtluste korral võtke ühendust müügijärgse 
teenindusega.
Veenduge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge 
vastaks kasutatava vooluvõrgu pingele.
Juhtmete ühendamise kohta vaadake ahju 
paigaldusvoldikut.
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5019 300 02979 Pliidiplaadist täieliku rahulduse
õikides ohutusega seotud sõnumid toovad 
älja nende poolt viidatud potentsiaalse ohu 
ing näitavad, kuidas vähendada seadme 
baõigest kasutamisest põhjustatud 
lektrilöögi ohtu. 
idage kinni järgmistest punktidest.

Kui pind on mõranenud, lülitage seade 
elektrilöögi vältimiseks välja.
Seade ei ole mõeldud välise taimeri või 
eraldi kaugjuhtimissüsteemi poolt 
kasutamiseks.
Ilma järelvalveta rasva või õliga 
toiduvalmistamine pliidil võib olla ohtlik 
ning põhjustada süttimist. 
ÄRGE proovige kustutada tuld veega, 
vaid lülitage seade välja ning katke 
seejärel leek katte, näiteks kaane või 
tulekustutustekiga. 
Süttimisoht: ärge hoidke 
toiduvalmistamispindadel esemeid.
Täiendavat ohutusteavet leiate ahju 
kasutus- ja hooldusjuhendist.

ASTAVUSDEKLARATSIOON 
Käesolev seade, mis on konstrueeritud, toodetud ja 
müüdud vastavuses madalpinge direktiivi 2006/95/EÜ 
(mis vahetab välja direktiivi 73/23/EMÜ ja selle 
muudatused) ohutusnõuetele ja elektromagnetilise 
ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele.

EEDUALADE KASUTAMINE
liidiplaadi juhtnupud on ahju juhtpaneelil.

Seadke nupp soovitud võimsusele. 
(vt ahjuga kaasa tulevaid juhiseid)
Keedualade väljalülitamiseks viige nupp 
asendisse „0“.

ähtis:
laaskeraamilise pinna parandamatu vigastamise 
ältimiseks ärge kasutage:
 potte, mille põhi pole ideaalselt lame.
 emailpõhjaga metallpotte.

NERGIASÄÄST
Kasutage potte ja panne, mille põhja diameeter on 
keeduplaatide omaga võrdne või pisut suurem.
Kasutage ainult lamedapõhjalisi potte ja panne.
Võimaluse korral hoidke potil keetmise ajal kaas peal.
Valmistamisaja lühendamiseks keetke köögivilju, 
kartuleid jms vähese veega.
Kiirkeedupoti abil säästate veel rohkem aega ja 
energiat.

HOOLDUS
Tähtis: ärge kunagi puhastage seadet suurt vee- või 
aurusurvet kasutavate puhastusseadmetega.
• Puhastage pliidiplaati pärast iga kasutamist, kui see 

on jahtunud. See hoiab ära mustuse kogunemise ja 
muudab puhastamise lihtsamaks.

• Kasutage puhast lappi, imavaid paberkäterätte ja 
puhastusvedelikku või spetsiaalset klaaskeraamiliste 
pindade puhastusvahendit.

• Eemaldage külge kõrbenud mustus spetsiaalse 
kraabitsa (kui on kaasas) ja spetsiaalsete 
puhastustoodetega.

• Toidupritsmed tuleb eemaldada enne nende 
kuivamist.

• Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, klooripõhiseid 
puhastusaineid, ahjupuhastuspihusid ega 
pannikaabitsaid.

VEAOTSING
Pliidiplaat ei tööta:

- Jälgige, et toide oleks sisse lülitatud.
- Lülitage pliidiplaat välja ning uuesti sisse ning 

veenduge, et probleem lahenes.
- Jälgige, et nupp poleks pööratud asendisse „0“.

Keerake mitmeasendiline lüliti mõneks minutiks 
asendisse „Off“ (väljas), seejärel keerake see 
uuesti asendisse „On“ (sees).

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS
Enne teenindusse pöördumist
• Veenduge, et te ei saa probleemi lahendada ise, 

järgides peatükis „Veaotsing„ toodud punkte.
Kui pärast eeltoodud kontrolle ei ole tõrge kadunud, 
pöörduge lähima garantiiremonditeeninduse poole.
Palun andke:
• rikke lühike kirjeldus;
• pliidiplaadi täpne tüüp ja mudel;
• teenindusnumber (st, number, mis järgneb pliidiplaadi 

all oleval andmesildil sõnale SERVICE). 
Teenindusnumber on kirjas ka teenindusvoldikus;

• teie täielik aadress;
• teie telefoninumber.
Kui vajalikuks osutub remont, siis võtke ühendust volitatud 
müügijärgse teenindusega (tagamaks, et kasutatakse 
originaalvaruosi ja remont tehakse korrektselt).
Nende juhiste eiramine võib kahjustada toote 
turvalisust ja kvaliteeti.

 HOIATUS!
 saamiseks lugege neid juhiseid hoolikalt ja hoidke need edasiseks alles.


